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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 11/2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα:
Θέμα : Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στον πεζόδρομο της οδού Σάρδεων από την πλατεία Πατριάρχου
έως την οδό Σάββα Σταματιάδη
Στη Νέα Χαλκηδόνα στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Αχαρνών 464 & Αγ.Αναργύρων, συνήλθε σε
συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, σήμερα την
03η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μετά την υπ΄ αρ. 30151/28-11-2018 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Καλαμπόκη Ιωάννη, που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος χωριστά
και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.75 του Ν. 3852/2010.
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά
αυτής, η κα Γιακουμάτου Γεωργία ΔΕ Διοικητικού, υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας –
Νέας Χαλκηδόνας.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν παρόντα 5 τακτικά μέλη και 4 μέλη απόντα, ως ακολούθως :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Καλαμπόκης Ιωάννης, Πρόεδρος
2) Γαλαζούλα Αλίκη
3) Ρόκου Χαρίκλεια
4) Μανωλεδάκης Θεόδωρος
5) Ανδρέου Χριστίνα

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος
2) Σιώρης Νικόλαος
3) Παπανικολάου Νικόλαος
4) Γκούμα Δανάη - Εύα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενος το 8ο
θέμα ημερήσιας διάταξης είπε:
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, στον παραδοσιακό οικισμό της Νέας Φιλαδέλφειας και ιδιαίτερα στην οδό
Σάρδεων έχει δημιουργηθεί θέμα στην κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από τα τραπεζοκαθίσματα των
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Έχουν εντοπιστεί αρκετές παραβάσεις και υπάρχουν πολλές
καταγγελίες από τους κατοίκους της περιοχής.
Σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 117/18.5.2018 αλλά και την εμπειρία από την
συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων της Ελλάδας, η παρέμβαση που θα λύσει το πρόβλημα της επέκτασης
των τραπεζοκαθισμάτων πέραν των εγκεκριμένων ορίων της άδειας χρήσης καταλαμβάνοντας χώρους για
αποκλειστικά χρήση πεζών, είναι η τοποθέτηση εμποδίων.

Για την ελεύθερη πρόσβαση των πεζών και την διέλευση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης αλλά και
τροφοδοσίας των καταστημάτων πρέπει το πλάτος του πεζόδρομου να είναι ελεύθερο από κάθε εμπόδιο
τουλάχιστον για 3,5 μέτρα.
Με ευθύνη του Δήμου δύναται να τοποθετηθούν κάγκελα από το ύψος της πλατείας έως την οδό Σάββα
Σταματιάδη παράλληλα με τις όψεις των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, πιο συγκεκριμένα
επί της κίτρινης γραμμής που θα χαραχθεί για να προσδιορίσει τα όρια επέκτασης ή ανάπτυξης των
τραπεζοκαθισμάτων.
Το ύψος πρέπει να είναι περίπου 0,80 μέτρα με ενδιάμεσα κενά για την ασφαλή είσοδο στα καταστήματα
και στις οικίες. Θα επιτραπεί η τοποθέτηση γλαστρών καλλωπιστικών φυτών μέσα στους οριοθετημένους
παραχωρούμενους χώρους και το συνολικό ύψος γλάστρας και φυτού να μην υπερβαίνει τα 0,80 μέτρα,
σε αντίθετη περίπτωση θα αφαιρείται από τα συνεργεία του Δήμου όπως επίσης και κάθε αυθαίρετη
κατασκευή (διαχωριστικά, πινακίδες κλπ). Τυχόν βλάβες που θα διαπιστωθούν από την Τεχνική Υπηρεσία
θα κοστολογούνται από αυτή και θα αποκαθίστανται με έξοδα και ευθύνη των καταστημάτων. Κάθε
τοποθέτηση ή κατασκευή εντός των οριοθετημένων χώρων θεωρείται παράνομη και θα επιβάλλονται οι
προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Απαγορεύονται οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων να τοποθετήσουν οποιουδήποτε τύπου διαχωριστικό
πακτωμένο ή μη πέραν αυτού που θα τοποθετήσει ο Δήμος. Απαγορεύεται επίσης να τοποθετηθούν
πινακίδες, πάγκοι εργασίας, ντουλάπες, ψύκτες και κάθε άλλη κατασκευή ή αντικείμενο πέραν αυτών που
αναφέρονται στην άδεια που τους χορηγείται.
Για τις υπόλοιπες ρυθμίσεις ισχύουν :








Οι νόμοι και οι διατάξεις που αφορούν την κατάληψη και τη χρήση κοινόχρηστων χώρων
Το προεδρικό διάταγμα ΦΕΚ 476/Δ/18 Ιουνίου 2001, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ
646/Δ/25.6.2003
Η υπ.αρ. 91/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : Λήψη τοπικής κανονιστικής
απόφασης για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων χρήσης κοινοχρήστων χώρων για την
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από ιδιοκτήτες παρακείμενων καταστημάτων, βάσει της αριθ.
10/2015 απόφασης-εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Η υπ.αρ.117/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : Συζήτηση και λήψη απόφασης για
παρεμβάσεις και ενέργειες που αφορούν στην ποιότητα ζωής των κατοίκων του κέντρου της Νέας
Φιλαδέλφειας και
Η υπ.αρ.136/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Συγκρότηση επιτροπής σε
εφαρμογή της αριθ. 117/2018 απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης παρεμβάσεων και ενεργειών που
αφορούν στην ποιότητα ζωής των κατοίκων του κέντρου της Νέας Φιλαδέλφειας αποφάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της :
 την εισήγηση του Προέδρου
 Οι νόμοι και οι διατάξεις που αφορούν την κατάληψη και τη χρήση κοινόχρηστων χώρων
 Το προεδρικό διάταγμα ΦΕΚ 476/Δ/18 Ιουνίου 2001, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ
646/Δ/25.6.2003
 Την υπ.αρ. 91/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 Την υπ.αρ.117/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 Την υπ.αρ.136/2018
 τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων από το ύψος της πλατείας έως την οδό Σάββα Σταματιάδη
παράλληλα με τις όψεις των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, πιο συγκεκριμένα επί της
κίτρινης γραμμής που θα χαραχθεί για να προσδιορίσει τα όρια επέκτασης ή ανάπτυξης των
τραπεζοκαθισμάτων των καταστημάτων.
Το ύψος αυτών θα είναι περίπου 0,80 μέτρα με ενδιάμεσα κενά για την ασφαλή είσοδο στα καταστήματα
και στις οικίες.
Θα επιτραπεί η τοποθέτηση γλαστρών καλλωπιστικών φυτών μέσα στους οριοθετημένους
παραχωρούμενους χώρους και το συνολικό ύψος γλάστρας και φυτού δεν θα υπερβαίνει τα 0,80 μέτρα,
σε αντίθετη περίπτωση θα αφαιρείται από τα συνεργεία του Δήμου όπως επίσης και κάθε αυθαίρετη
κατασκευή (διαχωριστικά, πινακίδες κλπ). Τυχόν βλάβες που θα διαπιστώνονται από την Τεχνική
Υπηρεσία θα κοστολογούνται από αυτή και θα αποκαθίστανται με έξοδα και ευθύνη των
καταστηματαρχών. Κάθε τοποθέτηση ή κατασκευή εντός των οριοθετημένων χώρων θεωρείται παράνομη
και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Απαγορεύονται οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων να τοποθετήσουν οποιουδήποτε τύπου διαχωριστικό
πακτωμένο ή μη πέραν αυτού που θα τοποθετήσει ο Δήμος. Απαγορεύεται επίσης να τοποθετηθούν
πινακίδες, πάγκοι εργασίας, ντουλάπες, ψύκτες και κάθε άλλη κατασκευή ή αντικείμενο πέραν αυτών που
αναφέρονται στην άδεια που τους χορηγείται.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 58/2018
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ρόκου Χαρίκλεια
Γαλαζούλα Αλίκη
Ανδρέου Χριστίνα
Μανωλεδάκης Θεόδωρος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εσωτερική διανομή : 1) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
2) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
3)Γενική Γραμματέα

